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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

  

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

menunjukan bahwapenggunaan website Droidlime dalam baik dalam dimensi 

Usability (kegunaan), information Quality (kualitas informasi) &Services 

Interaction (layanan interaksi) dapat disimpulkan Efektif dalam memenuhi 

kebutuhan informasi tentang teknologi dan gadget. Artinya pengguna website 

Droidlime.com yangmerupakan kalangan pemustaka perpustakaan Universitas 

Komputer Indonesia terpenuhi kebutuhan informasi mengenai teknologi dan 

gadget baik itu kebutuhan informasi mutakhir, rutin, sekilas, maupun mendalam. 

5.1.1 Simpulan khusus  

a. Efektivitas Usability 

Penggunaan website Droidlime dalam dalam dimensi Usability (kegunaan 

dapat disimpulkan “Efektif” dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang 

teknologi dan gadget. Artinya responden merasa bahwa kegunaan website yang 

mencakup interaksi jelas dan dapat dimengerti, mudah melakukan navigasi, 

tampilan menarik, dan lainya dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai 

teknologi dan gadget sudah berjalan baik dan dapat diterima oleh pengguna 

website yaitu kalangan Pemustaka Universitas Komputer Indonesia. 

b. Efektivitas information quality 
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Penggunaan website Droidlime dalam dalam dimensi Information quality 

(kualitas informasi) dapat disimpulkan “Efektif” dalam memenuhi kebutuhan 

informasi tentang teknologi dan gadget. Artinya responden merasa bahwa 

kegunaan website yang mencakup informasi akurat, dapat dipercaya, aktual, 

relevan, dan lainya dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai teknologi 

dan gadget sudah berjalan baik dan dapat diterima oleh pengguna website yaitu 

kalangan Pemustaka Universitas Komputer Indonesia. 

c. Efektivitas service interaction 

Penggunaan website Droidlime dalam dalam dimensi service interaction 

(layanan interaksi) dapat disimpulkan “Efektif”. Artinya responden merasa 

bahwa kegunaan website yang mencakup layanan interaksi website yang 

mencakup memiliki reputasi baik, keamanan informasi pribadi, ruang 

personalisasi, dan lainya dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai 

teknologi dan gadget sudah berjalan baik dan dapat diterima oleh pengguna 

website yaitu kalangan Pemustaka Universitas Komputer Indonesia.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Bagi Pengembang Website 

a) Mempertahankan skor yang diperoleh, dan tidak jenuh untuk melakukan 

inovasi dalam bidang media khususnya pada konten informasi informasi 

karena hal tersebut merupakan kekuatan website dalam menyajikan informasi 

untuk di sebarluaskan pada pembacanya. 

b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi 

website demi meningkatkan keuntungan baik dalam hal materi maupun non 

materi. 
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c) Perlu adanya peningkatan khususnya dalam beberapa dimensi seperti daya 

saing, navigasi, kemudahan akses, detail informasi, akurasi informasi, 

pelayanan, keamanan saat input datadan lainya. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya agar lebih mendalami aspek lain pada melakukan 

pengukuran website. 

5.2.3 Perpustakaan 

Perpustakaan dapat mendorong pemustakanya untuk menggunakan fasilitas 

teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan untuk mengakses informasi 

pada internet dan website Droidlime.com mdapat menjadi wahanadalam 

memenuhi kebutuhan informasi mengenai teknologi dan gadget, dan 

perpustakaan pun dapat mengaplikasikan aspek pada website Droidlime.com 

dalam hal pengembangan website agar informasi yang di sebarluaskan lebih 

efektif. 

 


